


O FATOR HUMANO NA IMPLEMENTAÇÃO DE 

MELHORIAS DE PROCESSO 



 A sobrevivência e o crescimento das empresas, está associado 

a conceitos como: competitividade, tecnologia, qualidade, 

meio ambiente, competência gerencial. 

 Com a globalização as empresas atuam em mercados cada vez 

mais amplos, e o gestor tem que potencializar suas 

competências para gerenciar o negócio, de forma a satisfazer 

seu cliente cada vez mais exigente. 

 Por isso a importância do: FATOR HUMANO 

 

 



QUEM PROMOVE AS MUDANÇAS NAS 

EMPRESAS, OS PROCESSOS OU AS 

PESSOAS? 

 
É claro que as organizações não poderiam ser constituídas apenas 

com as estratégias, os processos e as tecnologias, 

 pois sabemos que a base de tudo são as pessoas. 

 

São elas que transformam, modificam, 

removem e fazem acontecer de forma 

diferente. 



POR QUE OS PROJETOS FALHAM? 

projetos de melhoria em processos geram  

MUDANÇAS 

 

    pessoas tem uma tendência a 

  RESISTENCIA 

  (zona de conforto) 

 



Os profissionais de TI são chamados de 

“AGENTES DE MUDANÇA”, pois estão 

sempre implementando ferramentas e sistemas 

novos nas empresas . 

 

 Mas quando a área de TI precisa mudar 

(Implementar um processo de qualidade de 

software, MPS-BR, CMMI, ISO 9126), ou 

trocar as ferramentas de programação de 

sistemas... 



Esses mesmos profissionais são  

RESISTENTES A ESSAS 

MUDANÇAS, 

 

 

Pois saem do mundo de certezas 

(ZC) e entram num mundo de 

incertezas. 

 



“Não são os mais fortes da espécie que 

sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas 

sim os que respondem melhor às 

mudanças.” 

 

Charles Darwin 



EVOLUÇÃO  

DOS 

PROCESSOS DE MELHORIA 

COM O USO DO FATOR HUMANO 



 

                        IDÉIAS CENTRAIS DE TAYLOR 

 

 •ESTUDO DOS TEMPOS E MOVIMENTOS 

 •ESTUDO DA FADIGA HUMANA 

 

 •PLANEJAMENTO DA TAREFA 

 

 •DEFINIÇÃO DE CARGOS E TAREFAS 

 •PADRONIZAÇÃO DE MÉTODOS E PROCESSOS 

 

 •ESPECIALIZAÇÃO DO OPERÁRIO 

 

 •AUTORIDADE HIERÁRQUICA 

 

 •REMUNERAÇÃO COM BASE NA PRODUÇÃO 

 



As “bolas” de Taylor 

 Fabricação de bolas de aço para mancais de 

bicicletas. 

 Pagamento por dia 

 120 moças verificam a perfeição das esferas de aço. 

 10 horas e meia de trabalho por dia e no Sábado meio 

dia 

OBJETIVO: 

 Procurar defeitos nas esferas (bolas) 

 -amassaduras, molezas, arranhões e rachaduras pelo 

fogo. 

 

 



CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO 

 

 Trabalho requeria muita atenção e esforço. 

 

 Grande parte do tempo era gasto em folgas  

devido ao longo período de trabalho. 



EXPERIMENTO 

 Meses depois de uma polêmica discussão, as horas 

de trabalho foram reduzidas, sucessivamente para 

10 – 9,5 – 9 - 8,5 horas (conservando o mesmo 

pagamento por dia) e a cada redução de horas de 

trabalho o rendimento crescia em vez de diminuir. 

 

 Neste momento passou a se escolher trabalhadoras 

com baixo coeficiente pessoal (alta rapidez de 

percepção, seguida de pronta reação).  



RESULTADO FINAL 

 

35 moças fizeram o trabalho anteriormente 

realizado pelas 120. “A exatidão do 

serviço,em velocidade maior, foi mais de 2/3 

superior à anterior”. 



ALGUNS OUTROS PROCESSOS... 



BPM- BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 

 O Gerenciamento de Processos de Negócio ou 

Gestão de Processos de Negócio é um conceito 

que une gestão de negócios e tecnologia da 

informação com foco na otimização dos resultados 

das organizações através da melhoria dos 

processos de negócio. São utilizados métodos, 

técnicas e ferramentas para analisar, modelar, 

publicar, otimizar e controlar processos envolvendo 

recursos humanos, aplicações, documentos e 

outras fontes de informação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_neg%C3%B3cio


O Programa 5S é uma filosofia de trabalho que busca promover a 

disciplina na empresa através de consciência e responsabilidade de 

todos, de forma a tornar o ambiente de trabalho agradável, seguro e 

produtivo. 

 

O Programa recebeu esse nome devido às iniciais das cinco 

palavras japonesas que sintetizam as cinco etapas do programa.  

 

   • SEIRI – ELIMINAR    

   • SEITON – ARRUMAR 

   • SEISSO - LIMPAR 

   • SEIKETSU - PADRONIZAR 

   • SHITSUKE - APLICAR 



SIX SIGMA - DMAIC 
 Definir (Define)– os objetivos do projeto e seus 

indicadores 

 Medir (Measure) - entender a situação atual do 

projeto, coletar dados sobre desempenho, 

qualidade, custos para ajudar no entendimento do 

problema 

 Analisar (Analyse) – identificar e verificar as causas 

que afetam as variáveis (os”Xs”) 

 Melhorar (Improve) - seleciona a solução do 

problema baseado nos pilotos e implanta 

 Controlar (Control) – estabelece resultados e 

garante a manutenção dos procedimentos 

 

 



Outros Processos de Melhoria  

 

    

 TQM – Total Quality Management 

 BPR – Business Process Reengineering 

 MPS.BR – Melhoria do Processo (maturidade)  

 CMMI – Melhoria do Processo (maturidade) 

 NBR/ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade 

 ITIL – Serviços de tecnologia da informação 

 

 

 



 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

TALENTOS 

























 Espécie humana, requer adaptação ativa 

 Acomodado – não muda 

 Adaptado – muda 

 Acompanhar as mudanças é o que se exige 
do profissional 

 Diga não ao imobilismo e aos paradigmas,  

 “Sempre foi assim” 

 Inove, faça a diferença 

 Deixe o mundo melhor do que era antes  



OBRIGADO! 

Ruy Barros 

ruysb@sebraesp.com.br 

 

erccentro@sebraesp.com.br 

 

0800 570 0800 



www.sergionery@uol.com.br, Talentos e Competências 

http://www.sergionery@uol.com.br/

